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Scurta introducere privind cerintele de import pentru 
produsele ecologice 
 
in conformitate cu Reg UE 834/07 
 

Importul produselor ecologice: 
• Trebuie sa asigure trasabilitatea si transparenta intregului proces. 

• Necesita un bun sistem de documentatie. 
 

1. Cine trebuie certificat ca si importator de produse ecologice: 
 

Agentii vamali, care nu devin proprietari ai produselor Nu 

Brokeri sau importatori care cumpara si vand produse fara a le 
reambala sau reeticheta ((posibil fara a lua contact cu produsul) 

Da 

Manipulanti (procesatori) care reambaleaza sau eticheteaza 
produse 

Da 

 

2. Situatia de reglementare in UE: 

Cand vorbim despre „import”, ne referim intotdeauna la importul din tari terte (non-
membri ai UE). Comertul intre tarile membre este liber si nu este considerat „import”. 
Regulamentul (CE) 1235/2008 stabileste regulile privind importurile ecologice. Produsele 
importate sunt considerate intotdeauna „echivalente”, nu „conforme”. Exista doua optiuni pentru 
a stabili echivalenta: 

 

Option: Tara echivalenta Organism de certificare echivalent 

Semnificatie: Tara terta a fost aprobata de Comisia 

Europeana, dupa ce a verificat ca are 

un sistem care poate fi considerat 

„echivalent” cu UE, in ceea ce priveste 

standardul si sistemul de control 

Certificatorul privat a fost aprobat de CE 

pentru oferirea serviciilor sale in tari terte - 

independent de un sistem guvernamental 

care poate exista in tara respectiva sau nu. 

Unde se 

gaseste: 

Regulamentul (CE) 1235/2008, Anexa 

III 

Regulamentul (CE) 1235/2008, Anexa IV 

Exemple: Argentina, Australia, Canada, etc. CERES este aprobat pentru cca. 70 de tari 

terte 

Coduri: CERES in Chile (tara terta) are codul 

CL-BIO-005 

CERES in alte tari are codul XY-BIO-140 
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3. Etapele importului de produse ecologice in UE, din tarile din afara UE: 

a. Mai intai, trebuie sa fiti certificat ca si importator de produse ecologice si sa fiti inregistrat 

ca atare, de catre autoritatile nationale competente; va rugam sa contactati un certificator 

autorizat din tara d-voastra. 

b. In al doilea rand, trebuie sa va asigurati ca furnizorul dvs. detine un certificat valabil 

pentru produse ecologice echivalente cu Reg. (CE) 834/07 - ceea ce inseamna ca 

certificatorul care elibereaza documentul trebuie sa fie listat fie in anexa III, fie in anexa 

IV la Regulamentul (CE) 1235/2008 pentru tara respectiva. In plus, trebuie sa fiti sigur ca 

certificatorul este aprobat pentru categoria respectiva (A: culturi neprocesate, B: produse 

neprocesate de origine animala; C: acvacultura; D: alimente procesate; E: furaje; F: 

seminte si material de propagare). 

c. Pentru fiecare expediere, certificatorul operatorului care efectueaza ultima operatiune de 

procesare trebuie sa emita un certificat de inspectie (CDI) (uneori numit CT sau 

certificat de tranzactie); acest CDI trebuie emis de catre organismul de control care este 

responsabil pentru ultima etapa de procesare din tara terta. Trebuie prezentate 

documentele comerciale respective (factura, documente de transport etc.), dar si 

documente care prezinta originea organica a lotului respectiv. 

d. CDI este emis printr-un sistem online numit „TRACES”. Pentru detalii suplimentare, 

consultati Informatii succinte 3.2.8.1. Un produs importat fara CDI original stampilat de 

vama este considerat conventional! 

e. Importatorul are obligatia de a verifica daca informatiile din diferitele documente si 

etichete coincid si sunt corecte. Printre altele, el trebuie sa verifice daca produsele, 

facturile si documentele de transport poarta codul corect al certificatorului ultimei entitati 

care a gestionat produsul. In cazul CERES, codul este XY-BIO-140 in tarile pentru care 

este aprobat CERES (XY va fi inlocuit cu codul oficial al tarii exportatoare, de exemplu, 

PY pentru Paraguay sau DO pentru Republica Dominicana) 

f. De asemenea, importatorul are obligatia de a analiza posibilele riscuri pentru care 

produsul nu poate respecta standardul si de a lua masurile respective - de exemplu, 

analiza reziduurilor de pesticide sau vizitele la producatori si exportatori din tara de 

origine. 

g. Odata ajuns in UE, produsul ecologic poate fi comercializat liber. 

 

! Va amintim ca aceste cerinte sunt doar o selectie a punctelor esentiale din standardul privind 

agricultura ecologica, mai mult o introducere in cadrul acesteia. Desigur, operatorul trebuie sa 
cunoasca si sa indeplinesaca toate cerintele standardului respectiv.  

 


